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La llegenda 
de Sant Jordi

1  Qui va ser 
sant Jordi?

PER ORDRE 
DE L’EMPERADOR, 

ABANDONA LA 
TEVA FE!

Segons antiquíssimes cròniques, sant Jordi va ser un soldat romà d’origen 
grec que visqué cap a l’any 300, fa més de 1.700 anys, quan Roma era un 
gran imperi que s’estenia per tots els països que voregen la Mediterrània. 

No hi ha gaires dades sobre la seva vida, però sembla que 
professava la fe cristiana. A l’època, això no es veia precisament 

amb bons ulls: alguns emperadors perseguien els cristians, els 
torturaven i els mataven! Sant Jordi va morir per aquest motiu.

PER MI JA 
PODEU DIR 

MISSA.

SÓN BOJOS, 
AQUESTS 
ROMANS!

SEMBLA 
VALENT AQUEST 

SOLDAT!
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La llegenda 
de Sant Jordi

2

3

Hi ha llegendes que diuen que va viure en 
aquesta vila catalana, però sembla que va néi-

xer a l’actual Lod, una població situada just a l’al-
tra banda de la Mediterrània, a prop de Jerusalem, 

i anomenada pels romans Diòspolis. Per les poques 
dades que es tenen, tot apunta que la seva vida va 

transcórrer en aquelles terres, al Pròxim Orient.

 Sant Jordi 
va néixer a 

A les cròniques històriques no hi 
ha prou dades per saber exacta-
ment com va ser la seva vida, ni tan 
sols si va existir de debò. Però en altres temps, 
sobretot durant l’edat mitjana, les vides 
dels sants tenien molta fama i corrien 
de boca en boca. Cadascú hi afegia de-
talls de la seva pròpia collita, i al fi nal 
es convertien en llegendes. 

 La seva vida 
és històrica o 

7

sols si va existir de debò. Però en altres temps, 
sobretot durant l’edat mitjana, les vides 
dels sants tenien molta fama i corrien 
de boca en boca. Cadascú hi afegia de-
talls de la seva pròpia collita, i al fi nal 

Montblanc?

llegendària?

SI TORNEU A DIR 
QUE NO VAIG EXISTIR, 
TREC L’ESPASA I US 
FAIG EMPASSAR ELS 
VOSTRES LLIBRES! HO SENTO, NO

 HO DIC JO, SÓN 
LES CRÒNIQUES 

LES QUE HO 
DIUEN.

2

Hi ha llegendes que diuen que va viure en 
aquesta vila catalana, però sembla que va néi-

xer a l’actual Lod, una població situada just a l’al-
tra banda de la Mediterrània, a prop de Jerusalem, 

i anomenada pels romans Diòspolis. Per les poques 
dades que es tenen, tot apunta que la seva vida va 

transcórrer en aquelles terres, al Pròxim Orient.

AIXÍ, SANT 
JORDI NO ERA 

CATALÀ?

NO US AMOÏNEU, 
SANT JORDI ÉS 

TAN NOSTRAT QUE ÉS 
MÉS CATALÀ QUE LA 

BARRETINA.
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La llegenda 
de Sant Jordi

4

Sant Jordi, doncs, va viure cap a l’any 300, fa uns 1.700 anys, 
i en aquella allunyada època el cristianisme era una religió 
que tot just començava. Per això l’Església cristiana neces-

sitava, per tenir el poble al seu costat, noves fi gures, que 
destaquessin per les seves qualitats humanes i que fossin 

conegudes i apreciades per tothom. 

 A sant Jordi, per què 
el van fer sant?

Sant Jordi, doncs, va viure cap a l’any 300, fa uns 1.700 anys, 
i en aquella allunyada època el cristianisme era una religió 
que tot just començava. Per això l’Església cristiana neces-

sitava, per tenir el poble al seu costat, noves fi gures, que 
destaquessin per les seves qualitats humanes i que fossin 

conegudes i apreciades per tothom. 

La fi gura d’en Jordi, que va ser martiritzat, és a dir que va patir 
tortures per defensar la seva fe cristiana, complia aquests requisits, 
i per això l’any 494 el van fer sant.

DE SANTS N’HI HA UN BON GRAPAT, PERÒ NO SÉ 
SI N’HI HA CAP ALTRE DE TAN VALENT, SACRIFICAT 

I BEN PLANTAT COM SANT JORDI.

QUAN SIGUI 
GRAN VULL SER 

COM ELL...

01_Supertafaners_SantJordi.indd   8 10/1/19   18:48



9

La llegenda 
de Sant Jordi

5

A l’edat mitjana les vides dels sants eren tan populars com ara 
ho són les sèries de la televisió: tothom les coneixia, se’n parlava 
a tot arreu i sovint tenien molt d’èxit. 

 La llegenda 
que coneixem de 

quan és?

Al segle XIII, cap al 1260, 
un bisbe de Gènova 
anomenat Jaume de 
Voràgine va escriure 
la Llegenda àuria, un 
recull de vides de sants 
de tota mena i de totes 
les èpoques. En aquest 
llibre, que va ser molt 
difós arreu d’Europa 
i que  al cap de poc ja 
es va traduir al català, 
hi ha narrada la llegenda 
de Sant Jordi tal com la 
coneixem avui en dia. 

AMB AQUEST 
LLIBRE DIFONDRÉ LA 

VIDA DELS SANTS I, COM 
QUE AGRADEN TANT... 
SERÉ JO QUE EM FARÉ 

FAMÓS!

AQUEST 
BISBE ÉS 
UN SAVI!

S’HO INVENTA 
TOT, PERÒ A LA GENT 

LI AGRADA...
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La llegenda 
de Sant Jordi

6

A molts indrets d’Europa s’explica una rondalla similar: un drac 
arriba a una vila i atemoreix la gent. És un drac molt poderós que 

domina el foc, que el treu pels queixals; i la terra, l’aigua 
i l’aire, perquè pot caminar, nedar i volar. I, a més a més, 

sempre té gana!

 Què explica 
la llegenda? 

A molts indrets d’Europa s’explica una rondalla similar: un drac 
arriba a una vila i atemoreix la gent. És un drac molt poderós que 

domina el foc, que el treu pels queixals; i la terra, l’aigua 
i l’aire, perquè pot caminar, nedar i volar. I, a més a més, 

sempre té gana!

llegenda? 

Per tranquil·litzar la fera, els vilatans li ofereixen bous, 
vaques, xais i animals de tota mena fi ns que ja no els que-
da res més. Aleshores prenen una decisió dràstica: perquè 

el drac no faci maleses, li lliuraran una persona cada dia. 
Però, com es triarà? Entre tots acorden fer un sorteig 
i vet aquí que un dia li toca a la bellíssima fi lla del rei.

I AQUÍ UN 
RESUM DEL FINAL 

TRÀGIC DE LA 
MEVA VIDA...

HEM AVISAT L’EXÈRCIT, 
ELS BOMBERS, LA 

POLICIA... I NO HI HA 
RES A FER!

I SI 
AVISÉSSIM 

A...

VINGA, 
VILATANS! A 
SERVIR-ME!
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DESPRÉS DE 
LA PROESA, ENCARA 
LI HAURÉ DE POSAR 

UNA TIRETA.

11

La llegenda 
de Sant Jordi

Quan la donzella es disposa a sacrifi car-se, apareix un cavaller amb 
una armadura resplendent i muntat en un cavall blanc. És sant Jordi! 
Vol sotmetre el drac per acabar amb les seves malifetes i salvar 
la princesa i tota la població. Després d’una intensa lluita, 
sant Jordi venç el drac, el lliga pel coll i el lliura tot amansit 
a la princesa, que se l’enduu al poble com si portés un xai.

A la plaça major, els vilatans s’acarnissen amb la bèstia, que sant 
Jordi remata amb un cop de llança. I de la sang vessada a terra en 
neix un roser que a l’instant fa les roses vermelles més boniques que 
s’han vist mai. Sant Jordi n’ofereix una a la donzella i desapareix tan 
misteriosament com havia arribat. 

UI! ARA 
M’HE PUNXAT

 EL DIT!

AI, POBRISSÓ, 
S’HA FET MAL! 

HE, HE, HE...
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MURALLA DE SANT JORDI

12

La llegenda 
de Sant Jordi

Aquesta llegenda, situada inicialment al Pròxim Orient, probablement 
a prop d’Egipte, es va anar estenent pel món cristià, fi ns a arribar 
també a Catalunya. Al segle XX, Joan Amades, estudiós de les 
tradicions catalanes, en va recollir una que deia que la gesta de sant 
Jordi passa a Catalunya, concretament a Montblanc. No hi ha res 
com tenir un sant heroi a prop de casa! 

 Va passar a 
Catalunya?

Aquesta vila, capital de la Conca de Barberà, va ser molt important 
a l’edat mitjana. Té una muralla molt ben conservada, i un dels seus 
portals es diu de Sant Jordi. Per això, és normal que hi hagi una 
tradició que situa l’heroïcitat del sant en aquesta població, i així ho 
va recollir Joan Amades en el seu Costumari català. 

 Per què a 

Montblanc?
8

7

SÍ, REALMENT ÉS 
EL LLOC IDEAL PER A LA 

LLEGENDA QUE M’ACABEN 
D’EXPLICAR!
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La llegenda 
de Sant Jordi

10

És clar que quan el drac va començar a fer de les 
seves, els habitants de Montblanc van intentar atu-
rar-lo. Primer li van donar els bens dels seus ramats, 

després bous i cavalls, però quan ja no van tenir 
res més, van haver d’oferir-se ells mateixos. Per 
decidir qui hauria de ser devorat, van establir una 
mena de sorteig, i qui en sortia elegit, acabava a 
la panxa de la bèstia.

havia de morir 

Potser, amb el temps i una canya, a la llarga haurien pogut 
vèncer el drac. Però és que la bèstia era molt poderosa, i 
els habitants del poble cada cop eren menys i estaven 
més febles, perquè amb prou feines els quedaven 
unes engrunes de pa. Per això va ser tan mera-
vellós que arribés l’ajut d’un sant heroic 
com sant Jordi!

 Els de Montblanc 
no podien haver-se 

salvat ells sols?

13

Potser, amb el temps i una canya, a la llarga haurien pogut 
vèncer el drac. Però és que la bèstia era molt poderosa, i 
els habitants del poble cada cop eren menys i estaven 
més febles, perquè amb prou feines els quedaven 
unes engrunes de pa. Per això va ser tan mera-

salvat ells sols?

És clar que quan el drac va començar a fer de les 
seves, els habitants de Montblanc van intentar atu-
rar-lo. Primer li van donar els bens dels seus ramats, 

havia de morir 
9  Com es triava qui 

menjat pel drac?

POTSER QUE 
MARXEU UNS DIES I 

QUE ENS RECUPEREM 
UNA MICA, NO US 

SEMBLA?

DONA, ÉS QUE SI SURT EL NÚMERO ESCRIT AL 
TEU PAPER, JA POTS BEN DIR QUE T’HA TOCAT 

LA GROSSA... VULL DIR LA BÈSTIA GROSSA!

QUÈ VOLS QUE ET 
DIGUI, A MI AQUESTA 
RIFA NO EM FA GENS 

DE GRÀCIA.

RENOI, CADA DIA 
ESTEU MÉS PRIMS! 

NOMÉS ROSEGO 
OSSOS!
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La llegenda 
de Sant Jordi
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HOLA, COSINET! COM ANEM? 
RENOI, SÍ QUE HAS CRESCUT 

DES DE L’ÚLTIMA VEGADA 
QUE ENS VAM VEURE!

OI QUE SÍ? 
SI VOLS, ET PUC 

PASSAR LES ESCATES 
D’ABANS, QUE M’HAN 
QUEDAT UNA MICA 

PETITES...LES 
TINC AQUÍ, 
PENJADES.

Tradicions mig perdudes asseguren que els dracs són animals poderosos 
i sovint ferotges i sanguinaris. Viuen en indrets solitaris i no els agrada 
la companyia dels humans. Afortunadament!

Presents arreu del món, de la Xina a Mèxic, aquestes feres 
terribles són com una serp amb quatre potes o com un 
llangardaix molt gros, i la majoria, amb ales o sense, 
pot volar. 

No cal dir que els dracs poden fer molt 
de mal: amb les urpes, ben esmolades; 
amb la cua, que fan servir per etzibar 
cops fortíssims, i evidentment amb les 
dents, que ho devoren tot.

 Què és un drac?

Són éssers molt intel·ligents, però per desgràcia solen emprar 
aquesta capacitat per fer maleses. Amb tot, són unes feres 
magnífi ques, d’una bellesa esgarrifosa.
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